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Anordning for hopfogning av byggnadspiattor exem-
peivis goivpi-cTttor kantyta mot kantyta. Den innefattar
ett spAr (2) p4 varje plattas (1) baksida, .vilket sp^r
stracker sig over piattans h ela langd parailelit med
dess for hopfogning avsedda kantyta, och en'Tgv.asentiigen;.:

c0Jjrfp^i^ (3) ^ vars skankiar "^rs'f^ir'^'in-

rattade 'att ingripa i spiret i var sin piatta och som

ar si forspand, att den vid namnda ingrepp tatt hop-
spanner plattorna kantyta mot kantyta.
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rcreiicgandG uoofinning avS'fer en hopf ocn ingsan-

ordning for byggnadso la ticor ,
exempelvis golvp iaccor .

For tac hopfogning av byggnadspla ttor , sSrskilc

coLvpiatcor av trS, anvSnds vaniigen spont/not for band

och Lim. Piatt ISggn ingeri biir genom 1 imappi icer ings

-

V:ravet for tat. fog tidsodande , och de iagda piattorna

diirigenor?. svara att ^a • eiier bryta upp
^

^

*^*'^"'^^^a'^u?pn^s eniigt uppfinnincen med cr. anordning

som har de i patenckraven t'ramgiende kannc tcckncn

.

Uppfinningen bcskrivs narmarc i det fcliande under

hanvisning tiii bifogad ritning, dar fig i visar deivis

hrutno piattor fr^n baksidan och hopfogade med anord-

nincen eniigt uppfinningen, fig 2 visar arrangemange

t

i fig i fr&n sidan och fig 3 visar ett U-formigt fjS-

dereienient

.

Tr^Splattorna 1 har ok sin undersida uppfrasta spir .

2, 3om ctracker sig paralieiit med och langs- hela iang-

dcn av da kantytor ok plattocn.a, som skall stota in-

tiii varandra i de hopfogade* piattorna. Sp4ren 2 ar

fQretrSdesvis snedstaiida mot dessa kancer. En t ex

av st^l bestAend« U-Cormig remsfjaders 3 skankiar in-

criper i var siiit soAr 2 i var sin piatta, viiken fjSder

Sr sa forspand, att den med sina skSnkiar tStt hoppres-

sar picLUcrna fogkantsyta mot fogkantsvta, vilka fore-

tr^desvis dcssutom bildar ett spont/not forband 4.

rt^O fordel ar-den ena skankein 5 utformad si att

den ar konplementar mot det sneda spiren, viiken skSn-

kei Vic piatrtlaggn-ing forst iniSggcc i sitt spar, var-

pidcn andra ocksi initriktadc skankein insnSppes i

sitt spar 1 den andra piattan.
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PATENTKRAV

1. Anordning fSr hopfogning av byggnadsplattor
exempelvis golvplattor kantyta mot kantyta, k a n n e -
t e c k n a d darav, att den innefattar ett sp&r (2)
i varje for hopfogning avsedd plattas (i) baksida vil-
kec spAr strScker sig Qver plattans heia ISngd parallelU
med dess fogkancyta, och en vasentligen U-formtg fjSder-
anordning (3), vars skSnklar (5) fir Inrattade att In-
gripa i spAret i var' sin piatta och som sA fSrsoand,
att den vld nSnnda ingrep? tatt hopspanner piattorna
fogkantyta mot fogkantyta.

2. Anordning enligt kravet i, kSnneteck-
n a d darav, act spArets (2) tvSrsnitt ar snedstailt
mot namnda fogkantyta och att f j aderanordningen (3)
ar remsformig och tvSrsnittet av dess ena skankei (5)
ar kompiementart moc spArets (2) tvSrsnict.


